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PRZEMIANY KRAJOBRAZU –
– GŁÓWNE PROCESY PRZESTRZENNE
Pomimo, iż badanie zarówno naturalnych (dynamiczno-ewolucyjnych)
jak i antropogenicznych przemian (przekształceń, transformacji, denaturalizacji,
deterioracji itp.) krajobrazu stanowi od dawna przedmiot zainteresowania wielu
dyscyplin naukowych, a zwłaszcza kompleksowo ukierunkowanego nurtu geografii
i ekologii krajobrazu (Pietrzak 1998a; Lipsky 1999), to istniejące w literaturze ujęcia
porządkują procesy przemian krajobrazu w sposób dość ogólny, przede wszystkim pomijając aspekt przestrzenny zjawiska (Bork i in. 1998). Zgodzić się trzeba
przy tym z M. Przewoźniakiem (1987), iż zagadnienie systematyzacji – zwłaszcza
antropogenicznych – przemian krajobrazu jest zagadnieniem skomplikowanym,
ze względu na złożoność zarówno rodzajów działalności człowieka jak i różnorodność warunków krajobrazowych, w których ma ona miejsce. Cytowany autor wśród
podstaw systematyzacji antropogenicznych przemian krajobrazu wymienia stopień
zmian w porównaniu ze stanem naturalnym (krajobrazy pierwotne, naturalne,
kulturowe i zdewastowane; stopnie hemerobii – Pietrzak 1998a), pełnione przez
krajobraz funkcje (krajobrazy mono- i polifunkcyjne), celowość powstałych zmian
(zmiany supletyczne, kompensacyjne, redukcyjne i destrukcyjne – Kostrowicki
1970) i ich trwałość w czasie (krajobrazy długowieczne, wieloletnie i krótkotrwałe),
pomijając jednak ich wymiar przestrzenny.
Krajobraz, będąc wielowymiarowym i wielocechowym systemem, zmienia
się zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Zmiany te są z reguły całościowe, lecz
odbywają się najczęściej poprzez zmiany elementów jego struktury. Zatem nie ulega
wątpliwości, iż podstawą identyfikacji, oceny i systematyzacji przemian krajobrazu
powinno być precyzyjne zdefiniowanie pojęcia struktury krajobrazu i jej składowych. Przyjmowana we wcześniejszych opracowaniach (por. Pietrzak 1989) definicja, mówiąca o przestrzennym (tj. komponentowym i terytorialnym), czasowym i
funkcjonalnym zróżnicowaniu krajobrazu, w nowszym ujęciu (Pietrzak 1998b) rozróżnia przyrodnicze i społeczne składowe struktury krajobrazu, do pierwszych zaliczając choro-, chrono- i etostrukturę, do drugich zaś – odwzorowania, użyteczność
i percepcję krajobrazu. Dalsze rozważania dotyczyć będą właśnie struktury przestrzennej (chorostruktury) krajobrazu, choć jest oczywiste, iż oddzielenie jej
od funkcjonowania (etostruktury) jest równie umowne, co nie zawsze w pełni
możliwe.
Obowiązującym przez wiele lat i powszechnie akceptowanym w badaniach
krajobrazowych sposobem ujmowania struktury krajobrazu był „model geokompleksu”, w którym pojęcie to, definiowane jako relatywnie zamknięty wycinek przy28

rody stanowiący całość, dzięki zachodzącym w nim procesom i współzależności budujących
go komponentów (Barsch 1979) czy system czaso-przestrzenny wzajemnie powiązanych,
uwarunkowanych w swoim rozmieszczeniu oraz całościowo rozwijających się geokomponentów
(Isaczenko 1991), było podstawową kategorią teoretyczną. Nie do końca jasne
podstawy teoretyczno-metodologiczne (m.in. dyskutowana teza o ontologicznym
charakterze geokompleksów) jak i brak jednoznacznych zasad konstrukcji map
krajobrazowych (por. eksperyment kartograficzny – Pietrzak 1998b), stały się
powodem podważania w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego
stulecia omawianego modelu, choć równocześnie powstawały nadal opracowania
wykorzystujące koncepcję geokompleksów do typizacji środowiska geograficznego
(German 1992) czy badania obszarów trudno dostępnych o słabym udokumentowaniu analitycznym (Brossard 1991; Ziaja 1991, 1992).
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XX w. zaczęły pojawiać się jednak
nowe koncepcje ujmowania struktury krajobrazu, z których najbardziej akceptowaną stał się model „płat – korytarz – matryca”, najpełniej wyartykułowany w słynnym
podręczniku ekologii krajobrazu autorstwa R. T. T. Formana i M. Godrona (1986),
a rozbudowany i wzbogacony o nowe elementy w dalszych opracowaniach (Forman
1995; Dramstad i in. 1996; Bell 1999). W ujęciu tym podstawowymi elementami
strukturalnymi (a właściwie strukturalno-funkcjonalnymi) krajobrazu, traktowanego jako różnorodny fragment powierzchni ziemi, złożony ze skupienia wzajemnie
oddziałujących ekosystemów, są właśnie matryce, płaty i korytarze, których układ
przestrzenny tworzy tzw. mozaikę krajobrazową. Matryce – to zdaniem cytowanych
autorów – najbardziej rozległe, relatywnie duże, zwarte i najsilniej powiązane
elementy krajobrazu, stanowiące jego tło, będące elementami dominującymi powierzchniowo i odgrywającymi główną rolę w funkcjonowaniu i dynamice krajobrazu. Podstawą ich identyfikacji jest właśnie dominacja powierzchniowa, zwartość i
kontrola nad dynamiką (Forman 1995). Przykładami mogą być tu obszary monokultur uprawnych; rozległe wysoczyzny gliniaste z jednolitym typem użytkowania czy
też duże kompleksy leśne. Płaty są to nie linijne elementy strukturalne krajobrazu,
różniące się typem, wielkością, kształtem, charakterem granic i różnorodnością
od elementów sąsiadujących. Stanowią one subdominujące powierzchniowo lub
występujące rzadziej, a nawet okazjonalnie plamy, wypełniające matryce i im podporządkowane, często decydując jednak o ich specyfice (np. „oczko” polodowcowe
na wysoczyźnie, kępa drzew w krajobrazie rolniczym, wioska o zwartej zabudowie).
W ujęciu genetycznym płaty mogą być (Forman 1995) reliktowe, regenerowane i
introdukowane, a także powstawać jako efekt zróżnicowania warunków środowiskowych lub zaburzeń w krajobrazie. Za korytarze natomiast uznaje się elementy
stosunkowo „wąskie”, linijne lub pasmowe, różniące się od obszarów przylegających po obu stronach i przebiegające wśród matryc i płatów. Powiązany system
korytarzy tworzy w krajobrazie sieć. Zdaniem R. T. T. Formana (1995) korytarze
(podobnie jak i granice krajobrazowe) mogą pełnić funkcje siedliska, filtru (bariery), źródła i odbiornika, lecz z reguły są przewodnikami tj. głównymi drogami
migracji substancji, energii i organizmów w krajobrazie. Korytarzami są więc drogi
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i trasy komunikacyjne, miedze, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, kanały
i rowy melioracyjne, cieki i ich doliny, przesieki i przecinki leśne. Szczegółowe,
poparte ilustratywnymi przykładami, rozwinięcie omawianej koncepcji zawarte
jest w cytowanym podręczniku R. T. T. Formana (1995), a jej niektóre implikacje
praktyczne – w opracowaniach autora (Pietrzak 1993, 1998b). Dodać należy, iż na
podstawie układu przestrzennego mozaiki krajobrazowej wyróżnić można kilka
podstawowych typów krajobrazu, takich jak: „wielkopłatowy”, „drobnopłatowy”,
„dendrytowy”, „linearny”, „szachownicowy” czy „lobowy” (Forman 1995).
Model „płat – korytarz – matryca” traktuje się często jako zdecydowanie opozycyjny wobec modelu „geokompleksu” (Cieszewska 2000), choć wyrazić można
przypuszczenie (którego konfirmacja bądź falsyfikacja wymaga dalszej dyskusji),
iż – zwłaszcza na gruncie planistyczno-projektowym - stanowi on być może jedynie szczególny jego przypadek, a matryce, płaty i korytarze są jedynie specjalną
kategorią geokompleksów. Niemniej jednak koncepcja ta stanowi najbardziej
współcześnie akceptowany sposób ujmowania struktury krajobrazu, a rzeczone w
tytule artykułu procesy przestrzenne przemian krajobrazu uzyskują w jej kontekście
nowego naświetlenia, będąc zmianami wspomnianej mozaiki krajobrazowej czyli
układu i kompozycji matryc, płatów i korytarzy.
Do procesów tych zalicza się najczęściej perforację („dziurawienie”), dyssekcję („rozcinanie”), fragmentację, zużycie i zanikanie elementów krajobrazu
(Forman 1995) a także ich scalanie i przyrost (ryc. 1).
Perforacja polega na powstawaniu „dziur” w jednolitym dotychczas typie
użytkowania lub środowiska. W jej efekcie wzrasta łączna długość granic w krajobrazie, a nie zmienia się liczba płatów wyjściowego typu i ich zwartość. Dyssekcja
krajobrazu odbywa się poprzez rozcięcie go elementami linijnymi (korytarzami)
na oddzielne i często pozbawione kontaktu części (sekcje), co sprawia, iż maleje
zwartość oraz zwiększa się długość granic i liczba płatów. Fragmentacja polega na rozpadzie zwartego dotychczas obszaru na mniejsze części (fragmenty).
W jej efekcie zdecydowanie zwiększa się liczba płatów i długość granic krajobrazowych, zmniejsza natomiast zwartość krajobrazu. Zdaniem A. Fariny (1998 – tamże
obszerna literatura) fragmentacja jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych
procesów transformacji, prowadzącym do zmniejszenia bioróżnorodności oraz
przyśpieszenia lokalnej i globalnej ekstynkcji roślin i zwierząt. Powoduje także
zwiększenie ilości siedlisk skraju i niebezpieczeństwo stania się łupem drapieżców;
ze wzrostem fragmentacji zmniejsza się także dyspersja i ruchliwość zwierząt,
przyczynia się ona także do redukcji gatunków wyspecjalizowanych, preferując
te bardziej typowe. Cytowany autor podkreśla wyraźnie „organizmocentryczny”
charakter fragmentacji, który sprawia, iż krajobraz postrzegany przez jeden organizm jako zfragmentowany, dla innego może być homologiczny. Szereg dalszych
efektów fragmentacji odnośnie do struktury przestrzennej i gatunków różnych
organizmów zawiera także opracowanie R. T. T. Formana (1995).
Zmniejszanie się wielkości istniejących płatów i długości granic, przy ich nie30
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Fig. 1. Major spatial processes of landscape transformations

Ryc.1. Główne procesy przestrzenne przemian krajobrazu

zmiennych liczbie oraz zwartości określa się mianem zużycia, które w skrajnym
przypadku prowadzić może do całkowitego zaniku płatów, co wiąże się rzecz jasna
ze zmniejszeniem ich liczby i długości granic.
Można mówić o poszczególnych fazach przestrzennych przemian krajobrazu (Forman 1995 – ryc. 2). I tak najczęściej proces transformacji krajobrazu
rozpoczyna się od jego perforacji (np. zręby leśne) lub dyssekcji (np. konstrukcja
dróg i autostrad), przechodząc poprzez fragmentację (np. rozdrobnienie na różne typy użytkowania, powstawanie wysp środowiskowych) i zużycie (np. dalsza
deforestacja), doprowadzając w efekcie do zaniku (np. całkowita redukcja płatów
leśnych). Tak więc trzy pierwsze procesy wiążą się z reguły ze wzrostem długości
granic w krajobrazie, w pozostałych łączna długość granic maleje. Liczba płatów
krajobrazowych natomiast wzrasta w przypadku procesów dyssekcji i fragmentacji,
maleje – przy zanikaniu, a pozostaje bez zmian przy perforacji i zużyciu (tab. 1).
Podczas reforestacji coraz częściej obserwowane są także – zwłaszcza na
odłogowanych terenach porolnych – scalanie, będące procesem odwrotnym do
fragmentacji i prowadzące do zmniejszania ilości i wzrostu powierzchni płatów
oraz przyrost, polegający na zwiększeniu powierzchni i długości granic istniejących
płatów.
Dobrą ilustrację omawianych procesów stanowi opracowanie autora (Pietrzak

Ryc. 2. Fazy przestrzennych przemian krajobrazu (według Formana 1995)
Fig. 2. Phases of spatial landscape transformation (after Forman 1995)

32

Tab. 1. Długość granic i liczba płatów w głównych procesach przestrzennych przemian
krajobrazu
Tab. 1. Boundary length and patch number in major spatial processes of landscape
transformation

Objaśnienia: „+” – wzrost, „–„ – spadek, „0” – brak zmian
Źródło: opracowanie własne częściowo w oparciu o R. T. T. Formana (1995)

1998a – tamże szczegółowy opis metody), w którym przeanalizowano zmiany
położenia granicy lasu w obszarze badań (środkowa Wielkopolska) w przeciągu
ostatnich blisko 200 lat, w kilku wybranych przekrojach czasowych (lata 1793,
1830, 1933 i 1987), na podstawie wykonywanych wówczas i udokumentowanych
kartograficznie pomiarów topograficznych.
Analiza rozmieszczenia płatów leśnych w poszczególnych okresach wskazała
na dynamikę ich zmienności i występowanie omówionych procesów, jak i ujawniła
hipotetyczną powierzchnię 34,4 km2 (8,6% powierzchni badanego terenu), będącą
„zawsze” lasem.
Zawarte w tab. 2 dane, dotyczące powierzchni i długości granic kompleksów
leśnych, wskazują na nieprostoliniowy i nieregresyjny charakter ich zmian w badaTab. 2. Powierzchnia, długość i gęstość granic oraz liczba płatów leśnych obszaru badań
w poszczególnych latach
Tab. 2. Area, boundary length and density and forest patch number of investigated area
in separate years

Źródło: M. Pietrzak, 1998b
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nym okresie. Największą lesistością (22,5%) i gęstością granicy lasu (0,72 km/km2)
badany teren cechuje się bowiem w roku 1830 i współcześnie (odpowiednio 22,35%
i 0,58 km/km2), przy obecnie zmniejszonej jednak znacznie fragmentacji terenów
leśnych. Najmniejszą lesistość (13,40%) i małą gęstość granic (0,43 km/km2)
wraz z dużym rozdrobnieniem kompleksów leśnych dokumentuje mapa wykonana
w latach trzydziestych naszego stulecia.
W całym analizowanym okresie 194 lat nastąpił jednak w obrębie badanego
terenu przyrost powierzchni leśnych o 12,2 km2 (15,8%), a długości ich granic
o 64,1 km (38,4%), co daje średnie „tempo” przyrostu odpowiednio 0,06 km2/
rok i 0,33 km/rok. W latach 1793-1830 (I przedział czasowy) i 1933-1987 (III
przedział) obserwujemy także tendencję wzrostową – odpowiednio o 12,8 km2 i
35,8 km2 oraz 122,8 km i 57,5 km.
Silna tendencja spadkowa charakterystyczna natomiast jest w II przedziale czasowym (1830-1933) i wyraża się redukcją powierzchni lasów o 36,4 km2
i zmniejszeniem długości ich granic o 116,2 km (tab. 3). Wówczas to właśnie
lesistość spada do zaledwie 13,4%, a kompleksy leśne cechują się największym
stopniem rozdrobnienia.
Dodać należy, iż uzasadnienia takiego przebiegu zmian lesistości badanego
terenu dostarcza przede wszystkim historia gospodarcza i przemiany społeczno
-polityczne Wielkopolski w analizowanym okresie, a zwłaszcza niezgodna z powszechnymi wyobrażeniami o jej postępowym charakterze gospodarka pruska w
leśnictwie w XIX w. oraz nieudana próba upaństwowienia lasów i wpływ kryzysu
gospodarczego w okresie międzywojennym (Pietrzak 1998).
Należy podkreślić, iż przedstawione procesy przestrzenne, znajdując niewątpliwe i różnorodne konsekwencje w funkcjonowaniu krajobrazu, prowadzą do
różnych układów (sekwencji) mozaiki krajobrazowej. Odrębnym, wymagającym
szerszego naświetlenia problemem, są także efekty ekologiczne przestrzennych
przemian krajobrazu, dla których oceny szczególne znaczenie posiadają (Forman
1995) wielkość płatu, zwartość i długość granic.
Tab. 3. Zmiany powierzchni, długości granic i fragmentacji kompleksów leśnych
w badanych przedziałach czasowych
Tab. 3. Changes in area, boundary length and forest patch number
in separate time periods

Źródło: M. Pietrzak, 1998b
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LANDSCAPE TRANSFORMATIONS – MAJOR SPATIAL PROCESSES
Summary
The present paper discusses the main concepts of landscape structure
(the “geocomplex” model and the “patch-corridor-matrix” model) as well as
the main spatial processes involved in the process of land transformation conceived
as changes in the arrangement and composition of the so-called land mosaic. The
most common ones include (Forman 1995): perforation, dissection, fragmentation,
shrinkage and attrition of particular portions or elements of the landscape. The
first three processes bring about an increase in the length of boundaries within
a given landscape; in the case of the other ones the total length of boundaries
decreases. The number of patches increases in the case of dissection and fragmentation, decreases in the case of attrition, and remains unchanged in the case
of perforation and shrinkage. Most often the process of landscape transformation
begins with perforation (e.g. felling trees) or dissection (e.g. building roads and
motorways), followed by fragmentation (e.g. breaking up into various types of use
or the emergence of environmental islands) and shrinkage (e.g. further deforestation), which finally lead to attrition (e.g. total reduction of forest patches).
More and more often reforestation is accompanied by integration (which is the
opposite of fragmentation and leads to a decrease in the number of patches and
an increase in their area) and increment (an increase in the area and the length
of boundaries of existing patches). The afore-mentioned processes are illustrated
with data relating to the changes of forest landscape that has taken place within
central Wielkopolska (Greater Poland) over the last 200 years (Pietrzak 1998).
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